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Metodický list 
 
 

Ceny zemědělských výrobců 
 
I. Definice a obsah 

Index cen zemědělských výrobců byl počítán z nominálních cen vybraných 
zemědělských výrobků. Šlo se o realizační ceny vybraných výrobků spadajících do 
oddílů 01 a 05 SKP (Standardní klasifikace produkce), určených výhradně pro 
vnitřní trh. Ceny byly očištěny od daně z přidané hodnoty. 

 
II. Zdroje a metodika zjišťování 

Ceny zemědělských výrobců byly zjišťovány státním statistickým výkazem Ceny Zem 
1-12 za 95 rozhodujících zemědělských výrobků (63 rostlinných výrobků včetně 
ovoce a zeleniny a 32 živočišných výrobků). U většiny živočišných výrobků byly 
určeny jakostní třídy u dané komodity. 
ČSÚ ceny zjišťovalo měsíčně u cca 500 vybraných výrobců v 
zemědělství. 

 
III. Členění 

V databázi byly publikovány tyto indexy 
a) předchozí období = 100 
b) stejné období předchozího roku = 100 
c) průměr roku 2015 = 100 
d) podíl klouzavých průměrů indexu typu "c" (průměru indexů za posledních 12 

měsíců k průměru za předchozích 12 měsíců) 
 

Index cen zemědělských výrobců byl dále členěn na rostlinné výrobky a 
živočišné výrobky. 

 
IV. Způsob výpočtu 

Cenové indexy jsou počítány na základě cen za výběrové soubory reprezentantů do 
úhrnu pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres. Pro výpočet se používají 
konstantní váhy základního období.  
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p1    - cena ve sledovaném období 

po    - cena v základním období   

poqo - stálá váha - hodnotový ukazatel základního období 
 
 
Cenové indexy jsou od ledna 2018 počítány na nových vahách založených na 
struktuře tržeb let 2014 až 2016. Bazickým obdobím pro výpočet indexů cen 
zemědělských výrobců je průměr roku 2015 = 100. Starší údaje (od ledna 2015 do 
prosince 2017) jsou zrevidovány. 

 
 
V. Změna metodiky 

 
Mimo revize nejsou prováděny žádné významné změny. 
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